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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dotyczące organizacji  
 
 

Baraży Polskiej Ligii Squasha w sezonie 2018/2019 
 
 

Termin imprezy: 18 maja 2019 (sobota) 

Godziny rozgrywek: 12:00 - 19:00 (dokładne ustalenia godziny rozpoczęcia/zakończenia 
mogą się nieznacznie różnić). 

 

Warunki organizacji zgodne z Regulaminem Rozgrywek Drużynowych, w tym 
z załącznikiem nr 1 dotyczącym baraży. Konkurs przeznaczony dla klubów zlokalizowanych 
w aglomeracji warszawskiej. 

Regulamin Rozgrywek Drużynowych na sezon 2018/19 dostępny na stronie polskisquash.pl. 
 

I. Dane oferenta 
 
1. Dane podmiotu składającego ofertę: 

 

Nazwa:       

Adres:       

NIP:       www:       

Imię i nazwisko osoby kontaktowej:       

Tel: (+48)       Mail:       

 

2. Doświadczenie w organizacji turniejów: 
 

Organizowane turnieje ogólnopolskie rangi A (proszę podać imprezy organizowane 
w ostatnich 2 sezonach): 

      

http://www.polskisquash.pl/
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Organizowane turnieje ogólnopolskie rangi B (liczba w ostatnich 2 sezonach): 

      

Organizowane baraże lub kolejki Polskiej Ligi Squasha: 

      

 

II. Szczegóły zgłoszenia 

Impreza dostępna dla obiektów o minimalnej liczbie kortów – 6. 
 

1. Dane obiektu przeznaczonego do przeprowadzenia turnieju: 
 

Nazwa obiektu:       

Adres obiektu:       

Liczba kortów 
(wykorzystanych 
w imprezie): 

    Marka 
kortów: 

      Certyfikacja WSF 
(tak/nie): 

      

Powierzchnia 
klubu: 

      m2 Liczba szafek:      Zaplecze 
gastronomiczne 
(tak/nie): 

      

Biuro zawodów (tak/nie):       Komputer/drukarka:       Łączność 
internetowa: 

      

Odnowa biologiczna:    sauna,   
 masaż,    pokój relaksu 

Inne (jakie?):       

Adres strony www turnieju:       
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2. Skład Komitetu Organizacyjnego zgłaszanego turnieju: 
 

Dyrektor sesji barażowej*** 

Imię i nazwisko:       

Tel: (+48)       Mail:       

Sędzia Główny *** 

Imię i nazwisko:       

Tel: (+48)       Mail:       

Obsługa rozgrywek 1 / Rola ***       

Imię i nazwisko:       

Tel: (+48)       Mail:       

Obsługa rozgrywek 2 / Rola ***       

Imię i nazwisko:       

Tel: (+48)       Mail:       

Obsługa rozgrywek 3 / Rola ***       

Imię i nazwisko:       

Tel: (+48)       Mail:       

***) W przypadku zmian, oferent zobowiązany jest do przekazania informacji. 
 

3. Opłaty w związku z organizacją turnieju oraz ceny pakietów: 
 

1. Wpisowe na rozgrywki: 

Obowiązkowo należy określić pakiety standard, pakiet rozszerzony nie jest obowiązkowy. 

Pakiet Standard – udział w rozgrywkach 

Pakiet standard obejmuje koszt 1 meczu drużyny (min. 3 zawodników / min. 2 zawodniczki)  
podczas baraży 

      PLN   Rozgrywki męskie 

      PLN   Rozgrywki damskie  

Pakiet Rozszerzony – udział w turnieju + ciepły posiłek podczas imprezy 

Pakiet standard obejmuje koszt 1 meczu drużyny (min. 3 zawodników / min. 2 zawodniczki)  
podczas baraży oraz koszt ciepłego posiłku dla każdego zawodnika drużyny. 

      PLN   Rozgrywki męskie 

      PLN   Rozgrywki damskie 
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W ramach ciepłego posiłku planowane jest:       

2. Planowane dodatkowe działania, w tym imprezy towarzyszące, mające podnieść 
rangę wydarzenia, uatrakcyjnić rozgrywki oraz aktywnie promować squasha. 

Koncepcja / program działań promocyjnych, określenie patronów medialnych, inne. 
Organizator powinien zapewnić stałe łącze internetowe i wprowadzanie wyników meczów 
on-line. 

      

 

3. Dodatkowe informacje: 

      

 

4. Nagrody dla drużyn: 
 

1. Opcjonalne nagrody rzeczowe: 
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UWAGI: 
 
1. Oferent zobowiązany jest do zrealizowania imprezy zgodnie z zasadami oraz 

wytycznymi RRD i Komisji Technicznej PZSQ. 
 

2. Oferent zobowiązany jest zapewnić dyplomy dla zdobywców trzech pierwszych miejsc 
w każdej Kategorii rozgrywek.  

.. 
 

3. Oferent zobowiązany jest podpisać umowę w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia 
konkursu. 
 

 

4. Oferent jest zobowiązany do ekspozycji PZSQ oraz sponsorów i partnerów PZSQ 
podczas imprezy, po uzgodnieniu jej szczegółowego planu z PZSQ. 

 
 

5. PZSQ zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu lub anulowania 
poszczególnych ofert (w przypadku niedopełnienia obowiązków przez Organizatora). 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

imię, nazwisko, podpis, osoby uprawnionej do 
reprezentowania Organizatora oraz pieczątka 

Organizatora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Obowiązek informacyjny RODO.  
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
Obowiązek informacyjny RODO.  
 

1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Squasha z siedzibą w Warszawie, 
ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714718, REGON: 
369334382, NIP: 5272835891 (dalej w treści „PZSQ lub „Administrator”).  

2. Kontakt w sprawie danych osobowych: 
adres mail: biuro@polskisquash.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania przez Polski Związek Squasha z siedzibą 
w Warszawie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji Baraży Polskiej Ligi 
Squasha w sezonie 2018/2019, 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), 
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy) w celu dokonania przez Polski Związek Squasha z siedzibą 
w Warszawie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji Baraży Polskiej 
Ligi Squasha w sezonie 2018/2019, 

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora,  
d) oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji Baraży Polskiej Ligi Squasha 

w sezonie 2018/2019, 
e) zapobieganiu oszustwom,  
f) dochodzenie i przeciwdziałaniu roszczeniom. 

5. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla 
realizacji celu wskazanego w ust. 3. Brak udzielenia zgody jej cofnięcie lub wniesienie sprzeciwu 
uniemożliwi realizację celu i eliminację z postępowania ofertowego.  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Osoba, która wyraziła 
zgodę (art. 6 ust. 1 lita. a) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Osoba której dane dotyczą ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

8. W stosunku do danych osobowych nie będą podejmowania zautomatyzowane decyzje w tym 
profilowanie.  

9. Dane osobowe będą udostępniane pracownikom i kadrze zarządzającej PZSQ oraz 
przedstawicielom struktur PZSQ. 

10. Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. 
11. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny dla wyboru najkorzystniejszej 

oferty nie dłużej niż przez 10 tygodni od momentu ogłoszenia konkursu tj. 15.03.2019 r. 
12. W kwestii danych osobowych należy kontaktować się: biuro@polskisquash.pl. 
13. Skargę na czynności przetwarzania danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
 

 
Data:______________________              Czytelny Podpis: ___________________________________  

mailto:biuro@polskisquash.pl
mailto:biuro@polskisquash.pl


 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu 
email, numeru telefonu zawartych w zapytaniu ofertowym przez Polski Związek Squasha 
z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze 
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000714718, REGON: 369334382, NIP: 5272835891 (dalej „PZSQ”) dla celu 
dokonania przez Polski Związek Squasha z siedzibą w Warszawie oceny i wyboru 
najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji Baraży Polskiej Ligi Squasha w sezonie 
2018/2019. 
 

[_] Wyrażam zgodę             [_] Nie wyrażam zgody  
 
 
 
Data:______________________              Czytelny Podpis: ___________________________________  
 


